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Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus miatt elrendelt tantermen
kívüli, digitális munkarend bevezetésével kapcsolatban intézményünk az
alábbiakról döntött:
- meghatározta azon tantárgyak körét (ének, rajz, művészettörténet,
testnevelés és honvédelmi ismeretek), amely tantárgy esetében beadandó
dolgozat elkészítése lesz a sikeres teljesítés feltétele. Ezen tantárgyak
esetében a diákok megkapják a választható témákat, határidőket és a
tartalmi-formai követelményeket.
- a többi tantárgynál a tanítás két digitális téren zajlik. Az egyik a diákok
gmail fiókja, amelyen keresztül kapják meg a vázlatokat, ppt-ket,
feladatokat, feladat és tanulni való kijelöléseket. A másik
www.webex.com internetes felület, ahova a tanárok video tananyagokat
töltenek fel, amelyen magyarázzák az új tananyagot. A diákoknak a video
megnézésre többször lesz lehetőségük, majd a felmerült kérdéseket, a meg
nem értett részekre vonatkozó kérdéseiket, problémáikat egy előre kijelölt
online konzultációs időpontban – a már említett webex rendszeren –
keresztül megbeszélhetik a szaktanárral. Ugyanez a felület ad majd arra is
lehetőséget, hogy a diákok számára online közvetítse a szakos tanár az
órát, a kísérletet stb.
- a számonkérés módja marad az írásbeli és szóbeli számonkérés. Az
írásbeli feladatokat a tanárok egyeztetik a diákokkal és a feladat
kitöltéséhez szükséges linkeket meg fogják küldeni a gmail-es címükre. A
szóbeli feleltetés a már említett webex felületen keresztül tud
megvalósulni.
- az e-mail címeken keresztüli teendők kiküldése szerdától várható, a
www.webex.com felületet 2020. március 23-ától indítjuk. Ehhez az
órarendet a diákok meg fogják kapni.
Tisztelt Szülők!
Nem egyszerű feladat ez sem a diákoknak, sem a tanároknak, sem a
szülőknek. Most, az eddigieknél is nagyobb szükség van egymás munkájának
támogatására, segítésére, hogy az évet eredményesen fejezhessük be. A
gimnázium tanárai igyekeznek digitális tudásuk legjavát nyújtani ennek
érdekében. Kérem Önöket, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait,
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mert az otthoni tanulásnak (a távoktatásnak) az a veszélye, hogy a diákok
hajlamosak elodázni a feladatokat, pedig nagyon fontos, hogy folyamatosan
haladjanak a tananyaggal.
Az iskolába érkező, a tanítást, vizsgákat érintő döntésekről, fenntartói
határozatokról folyamatosan értesítjük Önöket az iskola facebook oldalán, a
KRÉTA rendszeren és az osztálycsoportokon keresztül is.
Az iskolában minden nap ügyeletet tartunk 8.00 órától 14.00 óráig.
Kérdéseikkel kereshetnek bennünket telefonon ügyeleti időben (34353708) vagy az iskola e-mail címére (kozpont@tancsicskisber.sulinet.hu) írt levélben. Akinek a KRÉTA belépéssel gondja van,
(nem tud belépni, mert a belépéshez szükséges adatokat nem találja,
elfelejtette, e-mail-ben jelezze. A belépéshez szükséges felhasználónév és
jelszó kiküldésére jelenleg válasz e-mail-ban van lehetőségünk.)
Bízva egymásban, mindenkinek a legjobbakat kívánom!

